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I skrivelse af 12. oktober 1983 har De på vegne af byråds—

medlemmerne Helen Beirn, Werner Beim, Ole Rasmussen, Orla Peder

sen, Per Nielsen og Dem selv anmodet indenrigsministeriet om en

udtalelse over skrivelse al’ 30. september 1983 fra tilsynsrådet

for Roskilde amt.

Det fremgår al’ sagen, at tilsynsrådet i den nævnte skrivelse

erklærede sig enigt med Gundsø byråd i, at det har påhvilet

borgmesteren at afvise at optage et forslag fra Dem på udkastet

til dagsordenen for byrådets møde den 9. februar 1983.

Deres forslag til dagsordenen lød således:

“Erling Bjergbakke ønsker en redegørelse for kommunens

praksis ved udbetaling af kontanthjalp til unge. Særlig ønskes

belyst, hvilke ændringer, der er sket, siden den Sociale Anke—

styrelse underkendte Socialministeriets cirkulæreskrivelse al’ 2.

juli 1982.”

Tilsynsrådet begrunder sin retsopfattelse med, at en be

handling al’ Deres forslag ville indebære en stillingtagen i

kommunalbestyrelsen til eller i hvert fald en behandling al’ et

anliggende, der i henhold til bistandsioven hører under det

sociale udvalgs lovbesternte kompetence.

I denne anledning skal man meddele, at indenrigsministeriet

er enigt med tilsynsrådet i, at det har påhvilet byrådet at

afvise at optage Deres forslag på dagsordenen for det pågældende

møde, idet forslaget vedrører et anliggende, som hører under det

sociale udvalgs lovbestemte kompetence. Det har påhvilet

borgmesteren som modeleder at hindre, at byrådet behandlede

forslaget.

Efter indenrigsministeriets opfattelse har borgmesteren

imidlertid ikke været berettiget til at afvise at optage Deres

forslag på udkastet til dagsordenen. Et rettidigt indgivet for

slag skal optages på det udkast til dagsordenen, som borgmesteren

skal udarbejde. Dette gælder uanset om forslaget, hvis det blev

vedtaget, ville være en ulovlig beslutning, og uanset om

forslaget ikke vedrører et kommunalt anliggende.



Det er byrådet, der fastsstter den endelige dagsorden Don

dagsorden, som borgnesteren udsender, må betragtes som et udkast

til dagsordenen. Borgmesteren kan ikke aflå et optage et forslag

på udkeatet til dagsordenen, når et medlem rettidigt har indsendt

det. Borgmesteren skel imniciertici qore opmrksom pa, at scoen

efter hans opfattelse ikke kan behandles i byrådet, og om

fornedont skal han satte dette sporgamål til afstemning.

P.f’.V.

L.B.

Johan Erichsen

Byrådsmedlem Erling Ojorgbakke

Nyvej 23, 0undscmegle

4000 Roskilde.
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